
 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 

Địa ch ỉ :  Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc,  quận Bình Thủy,  TP.Cần Thơ  

Điện thoại: 0292.3841560  – 3842027 

Email:      mkf@hcm.vnn.vn                    Website: http://www.mekongfish.vn 

Cần Thơ, ngày 03 tháng 03 năm 2021 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 

 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 như sau: 

THỜI GIAN: 08g00 ngày 27 tháng 03 năm 2021. 
ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà 
Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. 
THÀNH PHẦN THAM DỰ: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong 
tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/02/2021. 

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:   
1. Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2020. 
2. Xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.  
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 

năm 2021. 
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 
5. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT. 
6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 
7. Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2021. 
8. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. 

II. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI: 
���� Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu biểu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền), tất 

cả được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: http://www.mekongfish.vn.  
���� Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội. 

III.  XÁC NHẬN THAM DỰ: 
���� Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền 

cho người khác tham dự ) Đại hội xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Việt Tiến số điện thoại: 
0907094148 - 0292.3842027  thời gian đăng ký trước 17h ngày 25/03/2021. 

IV. THAM DỰ ĐẠI HỘI:  
���� Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) và 

CMND. 
����  Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà công ty gửi cho từng cổ 

đông theo địa chỉ do Trung tâm LKCK cung cấp thì thông báo này thay cho Thư mời. 
         Trân trọng thông báo ! 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
Lương Hoàng Mãnh 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 
     

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 

Tp. Cần Thơ, ngày 27/03/2021 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

 

  

Tiếp đón đại biểu – phát tài liệu (nếu có) 

           A/ PHẦN NGHI THỨC: 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 

- Báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện. 

- Thông qua chương trình Đại hội. 

- Giới thiệu và xin thông qua Đại hội: Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. 

- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. 

B/ PHẦN NỘI DUNG: 

� Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh năm 2020.  Phương 

hướng kế hoạch kinh doanh 2021. 

� Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 

� Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 – Chương trình kế hoạch hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2021. 

� Thông qua các tờ trình của HĐQT. 

� Đại hội thảo luận & đóng góp ý kiến. 

� Tổng  hợp ý kiến đóng góp của Cổ đông - giải trình của HĐQT. 

� Giải lao - văn nghệ 

� Thông qua biên bản Đại hội (biểu quyết của Cổ đông ). 

� Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT. 

� Chào cờ bế mạc. 
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    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 
Lô 24, KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

            Tel: 02923 842027 – 841294 – 841281     Fax: 02923 841192  
            Website: www.mekongfish.vn     Email: info@mekongfish.vn   

 
 

Cần thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021 

(DỰ THẢO) 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

 
 
MỤC TIÊU:  

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 
2020. 

ĐIỀU 1: TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 

1. Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp. 
2. Không hút thuốc trong phòng họp. 
3.    Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. 

Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung. 

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH 

1. Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất đề cử để điều hành toàn bộ các công việc của 
ĐH. 

2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã 
được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết 
định theo đa số. 

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 
chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH. 

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã 
được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua 
tại ĐH. 

ĐIỀU 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI: 
1. Nguyên tắc: 

- Các vấn đề trong chương trình Nghị sự Đại hội đều phải được thông qua bằng cách 
biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong 
đó ghi họ và tên Cổ đông và Số CP Sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết. 

2. Cách biểu quyết: 
Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết do chủ tọa điều 

khiển các chỉ tiêu cần biểu quyết trước Đại hội. 
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3. Thể lệ biểu quyết: 
Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết 

ĐIỀU 5: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc: 

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát 
biểu hoặc giơ cao thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu cơ sở có chuẩn bị trước và được sự 
đồng ý của chủ tọa. 

2. Cách thức phát biểu: 

1. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao 
đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ 
toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc 
mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung 
vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng 
thảo luận. 

2. Khi phát biểu phải đúng nội qui yêu cầu đóng góp của Đại hội và mỗi ý kiến chỉ phát  
biểu từ 5 phút đến không quá 10 phút. 

3. Đoàn chủ tịch không chấp thuận những ý kiến phát biểu có tính chất tố cáo, khiếu nại 
trong thời gian tiến hành Đại hội làm ảnh hưởng thời gian và kết quả đại hội. Nếu có 
yêu cầu tố cáo thiếu nại đề nghị các đại biểu ghi giấy gởi Đoàn chủ tịch, sau 7 ngày 
Đoàn chủ tịch xem xét giải quyết sau. 

4. Ý kiến của cổ đông gởi bằng văn bản được xem là ý kiến chính thức trong Đại hội. 

ĐIỀU 6: BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG    

-    Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản 
Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và 
thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

− Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công 
ty Cổ phần Thủy sản Mekong.  

− Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. 
 

 

   
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
Lương Hoàng Mãnh 
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DỰ THẢO  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 

������������ 

 

  Kính thưa  :  - Đoàn Chủ tịch 

   - Quý đại biểu, quan khách  

                           - Cùng toàn thể đại hội cổ đông 
 

- Hôm nay Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Mekong tiến hành đại hội cổ đông thường 
niên cho năm tài chính 2020. Nhân dịp năm mới, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Ban giám đốc Công ty xin chúc mừng quý đại biểu, quan khách và toàn thể đại hội cổ 
đông một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều thành đạt. 

-  Chúng tôi xin trình bày những nét chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch năm 
2020 và dự kiến nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 như sau: 
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PHẦN THỨ NHẤT 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: 

 1- Những thuận lợi cơ bản: 

    -  Công ty luôn tự chủ về Vốn. 

                - Vùng nuôi tiếp tục hoạt động ổn định. Tuy nhiên do biến động giảm giá vào 
những tháng cuối quí I/2020 nên hiệu quả không cao như mong đợi. 

- Nhà xưởng, trang thiết bị đã đầu tư, nâng cấp tương đối đảm bảo yêu cầu 
trong sản xuất. 

     - Lực lượng lao động đã được điều chỉnh cho phù hợp với năng lực sản xuất 
kinh doanh của công ty. 

 2- Những khó khăn chủ yếu: 

- Nguyên liệu tự sản xuất trong năm 2020 đảm bảo cho Công ty SX ổn định 
nhưng giá nguyên liệu giảm nên hiệu quả của khâu nguyên liệu không cao. 
- Chất lượng sản phẩm chưa thật ổn định. 
- Định mức tiêu hao nguyên liệu vẫn còn ở mức khá cao, chưa đạt yêu cầu 

làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. 
- Thị trường tiêu thụ vẫn tiếp tục khó khăn đặc biệt khi bị ảnh hưởng bởi 

Dịch COVID-19 cho đến nay làm cho các thị trường gần như đóng băng, làm 
cho sản xuất không ổn định, tồn kho tăng. Chi phí tăng làm cho kết quả SX-
KD năm 2020 không hiệu quả. 

      * Nguyên nhân: 

              - Tiếp tục gặp nhiều rào cản kỹ thuật ở một số khu vực như EU, Châu Mỹ 
La Tinh, Dịch COVID -19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Doanh thu và hiệu 
quả trong năm 2020. 

 - Hiện tượng cạnh tranh giữa các công ty vẫn còn gay gắt. 

 - Một số thị trường tiêu thụ dễ tính nhưng khâu thanh toán không an toàn 
dễ bị chiếm dụng vốn khiến công ty phải  hạn chế lượng xuất khẩu. 

              - Do sản xuất không ổn định nên hiện tượng biến động công nhân tay 
nghề cao ngày càng gia tăng làm suy giảm sản lượng sản xuất trong năm 2020. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020. 

     1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch : 
 

 
 

2. Những công tác chủ yếu của hội đồng quản trị: 
 

Trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành cá tra nói chung 

đang gặp nhiều thử thách. Sau khi dịch covid-19 bùng phát. Nhiều công ty 

thua lỗ. Trong năm 2020 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong cũng bị ảnh 

hưởng nên kế hoạch SX-KD không đạt và không hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 
Chỉ tiêu kế hoạch đã được 

đại hội biểu quyết 
ĐVT 

KH 
năm 
2020 

Thực 
hiện năm 

2020 

Tỷ lệ TH 
KH (%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 220 122,65 55,75 

2 Sản lượng Tấn    

 • Chế biến 

• Tiêu thụ 

“ 

“ 

5.000 

5.000 

3.448,80 

2.761,41 

68,98 

55,23 

3 Lợi nhuận  trước thuế Tỷ đồng 6,00 (11,995) -199,92 

4 Cổ tức bằng tiền mặt % 5 trở lên 0,00 0,00 

5 Cá tra thương phẩm chăn 
nuôi 

Tấn Trên 
4.000 

5.251 131,28 
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Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) 

STT  Số Nghị quyết/ Quyết định  Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT.AAM.2020 15/01/2020 
Thống nhất việc chi lương tháng 
13 năm 2020 

2 02/NQ-HĐQT.AAM.2020 22/01/2020 
Thông qua việc Xây dựng đơn giá 
tiền lương theo doanh thu và lợi 
nhuận năm 2020 

3 03/NQ-HĐQT.AAM.2020 04/02/2020 

Thông qua việc chốt danh sách cổ 
đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên cho năm tài chính 2019 và 
tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019 

4 04/NQ-HĐQT.AAM.2020 13/03/2020 Thay đổi nhân sự điều hành 

5 05/NQ-HĐQT.AAM.2020 26/06/2020  

Dự kiến tình hình thực hiện kế 
hoạch SX-KD 06 tháng đầu năm 
2020 và kế hoạch SX-KD quý III 
năm 2020 

6 06/NQ-HĐQT.AAM.2020 29/09/2020  

Dự kiến tình hình thực hiện kế 
hoạch SX-KD 09 tháng đầu năm 
2020 và kế hoạch SX-KD quý IV 
năm 2020 

7 07/NQ-HĐQT.AAM.2020 28/12/2020  
Tình hình thực hiện kế hoạch SX-
KD quý IV năm 2020 
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     3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch : 

    Năm 2020 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra. 

     Nguyên nhân chủ yếu : 

                Do SX không ổn định vì Thị trường bị thu hẹp do ảnh hưởng của Dịch bệnh làm 
cho chi phí SXKD và tồn kho tăng cao. Công ty còn phải bù lương cho công nhân 
và khối quản lý trong thời gian ngừng sản xuất.  

            Phương hướng giài quyết: 

 - Đẩy mạnh công tác thị trường để có nhiều khách hàng mua hàng với đơn hàng 
lớn, ổn định, có giá trị nâng cao. 

 - Quản lý chặt hơn các khâu quản lý đặc biệt chất lượng và định mức tiêu hao 
nguyên liệu. 

 - Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý. 

 - Thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc. 

 - Tích cực giảm hàng tồn kho thông qua việc đẩy mạnh công tác bán hàng. 
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PHẦN THỨ HAI 

DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 

 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2021 : 

     1- Những thuận lợi và cơ hội tốt: 

- Mặt hàng cá vẫn tiếp tục được tiêu thụ ổn định và lâu dài. Nó vẫn là sản phẩm 
chiến lược của Việt Nam dù có nhiều sản phẩm cá thịt trắng khác đang cạnh tranh. 

- Nhà xưởng, trang thiết bị đã được nâng cấp đáp ứng một phần yêu cầu phát triển 
về mặt số lượng và chất lượng sản phẩm. 

- Nguồn tự chăn nuôi sau khi củng cố đã đạt hiệu quả. Công tác hợp tác đầu tư với 
nông dân vẫn tiếp tục phát triển. 

- Nguồn vốn tự có của Công ty tự chủ không phải lệ thuộc nguồn vốn vay mượn 
của ngân hàng, tạo tiền đề cho công ty đủ sức cạnh tranh với các đơn vị trong 
ngành. 

2- Những khó khăn thử thách phía trước : 

- Nguồn nguyên liệu cá tra tự nuôi chỉ đủ cung cấp khoảng 50% nhu cầu của công 
ty, trong khi nguồn nguyên liệu cá tra huy động ở thị trường sẽ có lúc gặp nhiều 
khó khăn. 

- Tình hình cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn tiếp diễn gay gắt. 
- Thị trường chưa ổn định do còn ảnh hưởng Dịch COVID-19 và có một số thị 

trường dễ tính nhưng không an toàn trong thanh toán quốc tế. 
- Nguồn nhân lực có kỹ năng đang bị thiếu. 
- Thiết bị Cấp đông nhanh qua thời gian sử dụng đã bị xuống cấp cần phải bổ xung. 

 

     II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021: 

1- Phương hướng: 

 Mặt hàng chủ yếu: 

- Tiếp tục chăn nuôi cá tra ở 02 ngư trường hiện hữu và tiếp tục phát triển thêm vùng 
nuôi mới. 

- Chế biến mặt hàng cá tra đông lạnh xuất khẩu có giá trị cao và một phần nhỏ tiêu 
thụ nội địa. 

   - Tiếp tục nối lại thị trường EU, khối Á Rập, Châu Mỹ La Tinh và mở rộng thị 
trường mới Trung Quốc. 

   - Phương hướng chủ yếu là ổn định sản xuất kinh doanh nhằm bảo toàn vốn nhưng 
phải cải tổ bộ máy, tìm cơ hội thuận lợi để tăng tốc kịp thời. 
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2- Kế hoạch năm 2021 : 

 

TT Các chỉ tiêu KH ĐVT 
KH Năm 

2021 
Ghi chú 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 180 

 

 

Bình quân 333 tấn/tháng 

 

 

 

 

 

2 Sản lượng Tấn  

 • Chế biến “ 4.000 

 • Tiêu thụ “ 4.000 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 

 

Không bị lỗ 

4 Cổ tức  % 0 

5 Cá tra thương phẩm tự 
chăn nuôi 

Tấn Trên 4.000 

 

3- Một số biện pháp để tổ chức thực hiện KH: 

3.1 Công tác thị trường: 

- Tăng cường cán bộ cho bộ phận bán hàng. 

- Điều chỉnh giá bán linh hoạt phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường. 

- Nối lại khách hàng truyền thống. Tránh thị trường khắt khe có nhiều rào cản kỹ 
thuật và khâu thanh toán không an toàn. 

3.2 Chú trọng vào mặt hàng có giá trị cao.  

3.3 Tăng cường hơn về công tác quản lý đặc biệt là quản lý chất lượng, quản lý định 
mức vật tư, nguyên liệu và quản lý tài chính.  

3.4 Cải tổ và tăng cường thêm một bước về tổ chức bộ máy, đặc biệt với cán bộ cấp cao 
cũng như ban hành chính sách mới về tiền lương và các khoản thụ hưởng nhằm 
khuyến khích sản xuất, tăng hiệu quả trong kinh doanh và ổn định cuộc sống cho 
người lao động. 

3.5 Bổ xung nhân sự cho PX SX. 

3.6  Bổ xung thêm thiết bị IQF để tăng cường thêm năng lực sản xuất. 
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                                                           KẾT LUẬN: 

 

- Qua một năm sản xuất-kinh doanh đầy khó khăn, mặc dù HĐQT và BGĐ cùng toàn 
thể CBCNV Công ty CP Thủy sản Mekong đã nổ lực tối đa trong công tác SX-KD, 
điều hành và quản trị nhưng công ty không tránh khỏi bị lỗ  trong năm 2020. 

-  Năm 2021, các khó khăn vẫn còn rất lớn,… Tình hình thiếu hụt nguyên liệu, thị 
trường xuất khẩu vẫn chưa ổn định, vững chắc,… 

- Song HĐQT, BGĐ và toàn thể CB-CNV hứa quyết tâm đoàn kết, quản lý sản xuất-
kinh doanh tốt hơn, chặt chẽ hơn để đạt thắng lợi kế hoạch đã đề ra. 

- Trước thềm năm mới, một lần nữa, HĐQT, BGĐ và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ 
phần Thủy Sản Mekong kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông an khanh, thịnh vượng 
và đạt nhiều thành công. 
 
Xin chân trọng kính chào! 

 

             

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 Lương Hoàng Mãnh 





















  

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

������������ 

-  Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung và nghị quyết đại hội cổ đông cho năm tài chính 

2019. 

-  Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

-  Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ. 

-  Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong xin báo cáo trước đại hội cổ 

đông kết quả giám sát hoạt động năm 2020. 

 I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY : (Mẫu báo cáo đính kèm) 

1- Về nguồn vốn và sử dụng vốn: 

 
a). Tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2020 : 210.819.262.649 

 + Tài sản ngắn hạn : 171.282053.841 

 + Tài sản dài hạn : 39.537.208.808 

b). Nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2020 : 210.819.262.649 

 + Nợ phải trả : 16.718.282.839 

 + Nguồn vốn chủ sở hữu : 194.100.979.810 

 

2- Về kết quả kinh doanh: 

 2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 120.886.522.630 

 Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu : 85.972.102.538 

2.2. Doanh thu hoạt động tài chính : 3.002.310.313 

2.3. Tổng chi phí năm 2020 : 137.014.153.616 

Trong đó: 
  

 Giá vốn hàng bán : 120.739.525.348 

 Chi phí tài chính : 225.236.031 

 Chi phí bán hàng : 8.182.671.805 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp : 7.866.720.432 

2.4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh : (13.125.320.673) 

2.5. Thu nhập khác : 1.203.200.579 

2.6. Chi phí khác : 73.205.071 

2.7. Lợi nhuận khác : 1.129.995.508 

2.8. Lợi nhuận trước thuế : (11.995.325.165) 



                                                                    

2.9. Thuế thu nhập doanh nghiệp : - 

2.10. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : (27.979.306) 

2.11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (11.967.345.859) 

2.12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (1.145) 

 

3-  Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tình hình và kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp: 

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2020 Năm 2019 

1- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn       

  1.1 Cơ cấu tài sản       

    + Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 81,25  81,63  

    + Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 18,75  18,37  

  1.2 Cơ cấu nguồn vốn       

     + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 7,93  7,07  

     + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 92,07  92,93  

2- Khả năng thanh toán        

  2.1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Lần 12,61  14,14  

  2.2 Hệ số khả năng thanh toán hiện hành Lần 11,05  12,37  

  2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh Lần 3,35 4,92 

  2.4 Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn Lần 32,55 38,88 

3- Tỷ suất sinh lời        

  3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu       

    + Tỷ suất LN trước thuế trên DT thuần % -9,92  4,75  

   + Tỷ suất LN sau thuế trên DT thuần % -9,90  3,84  

  3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản       

   + Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản % -5,69  4,51  

   + Tỷ suất LN sau thuế trên tổng tài sản % -5,68  3,65  

  3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn CSH % -6,17  3,93  

� Về công tác kinh doanh : 

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trong việc thực thi nhiệm vụ 

của Đại hội cổ đông đề ra, bám sát chiến lược kinh doanh uyển chuyển trong công tác điều 

hành, hợp lý trong từng thời điểm, bối cảnh kinh tế của đất nước. Đồng thời, đoàn kết, hợp 

tác chặt chẽ với Ban giám đốc đưa ra những biện pháp hữu hiệu giúp công ty vượt qua 

những khó khăn, rào cản kinh tế, hoàn thiện định hướng phát triển của công ty. 

� Về công tác tổ chức : 

-  Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp đúng định kỳ, theo nghị quyết 
của Đại hội cổ đông. 



                                                                    

-  Tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo đúng 

pháp luật điều lệ, tiến hành đại hội cổ đông thường niên hàng năm theo đúng luật định. 

-  Thực hiện tốt chế độ chính sách nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý, người lao động 

trong doanh nghiệp. 

-  Kết quả sản xuất kinh doanh được kiểm toán theo đúng chuẩn mực chế độ kế  toán 

doanh nghiệp hiện hành. 

-  Luôn nâng cao trình độ, tay nghề cho CB.CNV, trẻ hoá đội ngũ, đào tạo lực lượng 

kế thừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Công ty. 

� KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  :  

-  Để phát huy đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hơn nữa, cần chú trọng công tác quản 

lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm soát từ vùng nuôi đến khâu chế 
biến. Giám sát kỹ thuật, chất lượng cá nguyên liệu, giảm thiểu tiêu hao, hạ giá thành, chi phí 

thấp để đem lại hiệu quả cao trong năm 2021. 

- Thị trường tiêu thụ ngày càng khó khăn, nhất là trong thời điểm hiện nay đại dịch 

toàn cầu từ sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) chủng mới của 

(SARS-CoV-2). Ban giám đốc rất cân nhắc tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới cho 

công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2021. Đồng thời định hướng phát triển mặt hàng mới để 
khắc phục hạn chế về việc chỉ sản xuất mặt hàng Cá tra fillet. 

- Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính trung thực khách quan trong 

công tác kiểm tra, sẽ phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc duy trì và phát huy hơn 

nữa trong thời gian tới. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 : 

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2021, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

-  Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông 

đã đề ra. 

- Thẩm định kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, quản lý giám sát chặt chẽ từ đầu 

vào, đầu ra đến khâu tiêu thụ sản phẩm. 

-  Thực hiện công tác khác theo qui định của Điều lệ công ty, đúng pháp luật quy chế 
của Nhà nước. 

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Sản 

Mekong. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý đại biểu, quý cổ đông để chúng 

tôi thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. 

 Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp ! 

 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 
 

 
 

Nguyễn Thị Kim Lan 



 
 

 

 

Số: 001/TT-HĐQT.AAM.2021          TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Báo cáo SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt đông của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 22/03/2020. 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư 

Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê 

duyệt một số nội dung như sau:   

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – Chi 

nhánh Cần Thơ  kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản 

Mekong công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: 
www.mekongfish.vn từ ngày 03/03/2021.  

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Thực hiện 2020 
% thực hiện KH 

năm 2020 

1 Tổng tài sản đồng 210.819.262.649  

2 Tổng doanh thu đồng 122.651.245.150 55,85% 

3 Lợi nhuận trước thuế đồng -11.995.325.165 -199,92% 

4 Lợi nhuận sau thuế đồng -11.967.345.859  

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty. 

TT Các chỉ tiêu KH ĐVT KH năm 2020 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 180 

2 Sản lượng Cá tra thành phẩm Tấn  

    + Chế biến Tấn 4.000 

    + Tiêu thụ Tấn 4.000 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Không bị lỗ 

4 Cổ tức  % 0 

5 Sản lượng cá tra thương phẩm chăn nuôi Tấn Trên 4.000 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Lương Hoàng Mãnh 



 

 

 

Số: 002/TT-HĐQT.AAM.2021            TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021 

TỜ TRÌNH 
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 22/03/2020; 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư 

Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, 

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và 

phê duyệt thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

 

STT CHIỈ TIÊU SỐ TIỀN 

1 LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2019 
 

15.314.300.824 

2 NĂM 2020    

 - Lợi nhuận trước thuế   (11.995.325.165) 

 - Thuế TNDN phải nộp   - 

 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại   (27.979.306) 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   (11.967.345.859) 

 - Đã phân phối trong năm 2020   5.347.091.000 

    + Đã chi cổ tức đợt 2/2019 (05% mệnh giá)   5.225.591.000 

    + Thù lao năm 2020 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không 

trực tiếp điều hành) 
  

121.500.000 

3 TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 + 2020 
  

(2.000.136.035) 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Lương Hoàng Mãnh  

 



 

 

 

Số: 003/TT-HĐQT.AAM.2021            TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021 

                   

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 

22/03/2020. 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty có tên dưới đây: 

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd) 

2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) 

3. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co., Ltd) 

Trước tiên đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn A&C. 

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức 

phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại 

trong danh sách công ty kiểm toán độc lập đã nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2021 của công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

Lương Hoàng Mãnh 



 
 

 

 

Số: 004/TT-HĐQT.AAM.2021           TP.Cần Thơ,  ngày 27 tháng 03 năm 2021 

                    

TỜ TRÌNH 
(V/v: Sửa đổi điều lệ công ty) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng 

khoán; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 22/03/2020., 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 22/03/2020 với nội dung như sau: 

 + Sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu tại thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ 

Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của luật chứng khoán. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông để Quý cổ đông thông qua. 

 + Bản Điều lệ sửa đổi kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký 

thông qua ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/03/2021. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

Lương Hoàng Mãnh 



 
 

 

 

Số: 005/TT-HĐQT.AAM.2021          TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2021 

                    

TỜ TRÌNH 
(V/v: Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
− Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; 

− Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một 
số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật chứng khoán; 

− Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 

22/03/2020. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc 

sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 16/03/2019 với nội dung như sau: 

 + Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Quy chế mẫu tại thông tư 116/2020/TT-

BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông để 

Quý cổ đông thông qua. 

 + Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị ký thông qua ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/03/2021. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

Lương Hoàng Mãnh 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 

 

Tên Cổ đông: ………………………………………………………..…………………………..…………… 

Mã số cổ đông: …………………………..………………………………………..………………................. 

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân): ………………………….…..……………….……………… 

CMND/ĐKKD: …………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp…………………………….. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại số: ………………………………………………..……………………………………………….. 

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp) của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong là: 

…………………. Cổ phần. 

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 vào ngày 

27/03/2021. 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………,ngày………tháng 03 năm 2021 

CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 
 

 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 
 

 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………...……… 

(sau đây gọi là Người ủy quyền) 

Số CMND/ĐKKD: ……………………cấp ngày………………………Nơi cấp…………….…………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại số: ……………………………..………………………………………………………………….. 

Là cổ đông sở hữu: …………………………..cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong. 

Nay ủy quyền cho: 

Họ và tên: ………………………..………………………………….……………………………………........ 

CMND: …………………………cấp ngày……………………… Nơi cấp .………………...……………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại số: ……………………………………..………………………………………………………….. 

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 tổ chức ngày 27/03/2021.  

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về sự ủy quyền này. 
 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 ……………,ngày………tháng 03 năm 2021 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

                 

 


